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چکیده
زمانی که انسانی با سوءنیت و اراده آزاد دست به ارتکاب عملی ضد اجتماعی به نـام جرم میزند ،عدالت و
حفظ نظم اجتماع ایجاب میکند تا مجازات قـانونی در مورد وی اعمال گردد .با تطور تاریخی و ایجاد تحول در
مفهوم جرم و جنایت در نظامهای حقوقی مختلف ،نقش عنصر روانی جرم در امکان اعمال مجازات و یا
چگونگی انجام مجازات ،حائز اهمیت گردید و به تبع آن سوءنیت و یا حسن نیت نیز مطرح شدهاند این موضوع
در نظام حقوقی ایران و فقه اسالمی نیز جایگاه مهمی یافته است .لذا مقاله حاضر که در صدد بررسی سوءنیت در
اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران است موضوع سوءنیت را مورد بررسی قرار خواهد داد .در این مقاله روش
تحقیق ،توصیفی -تحلیلی و روش گردآوری اطالعات کتابخانهای میباشد که از نوع مطالعات اسنادی دادههای
تحقیق گردآوری شده و با استفاده از روش تحلیل متون فقهی -حقوقی مورد تحلیل و توصیف قرار گرفته است.
یافتههای این مطالعه حاکی از آن است که اوال :در نظام فقهی و حقوقی ایران ،سوءنیت بخشی از عنصر معنوی
جرم محسوب میشود و در صورت وجود این عنصر در ارتکاب جرم ،شخص مرتکب مجرم خواهد بود .ثانیا:
در نظام حقوقی ایران هیچ گونه تفکیک و تمایزی بین اجزای متشکله خطا به عنوان عنصر روانی جرائم غیرعمدی
دیده نمیشود .در قانون مجازات اسالمی در مواد مختلفی به مصادیقی از خطا شامل بیاحتیاطی ،بیمباالتی ،عدم
مهارت ،ع دم رعایت مقررات مربوط به امری و مانند آن اشاره شده است.
واژگان کلیدی :سوء نیت ،حقوق ،جرم ،فقه ،ایران
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مقدمه
در حقوق جزاء جرم رفتاری است که نظم عمومی را بالقوه و یا بالفعل مورد هجمـه
قرار دهد؛ به طوری که زندگی آرام و بیدغدغه مردم در جامعه تحت تأثیر قـرار گیـرد.
تردیدی نیست که شدت صدمه وارده از نظر کمیـت و کیفیـت تـأثیر بسـیار بـر ا هـان
عمومی دارد؛ اما نمیتوان انکار کرد که آنچه نقش اصلی را در این حیطه بر عهـده دارد؛
همانا سوءنیت در جرایم است .در واقع باید گفت که سوءنیت مرتکب ،عاملی است که
شدت یک جرم را معین کرده و وجود و فقدان آن به طور مستقیم بر شـدت جـرم اثـر
گذاشته و آن را شدید و خفیف میکند لذا این موضوع به همـراه تعـدد و تک ـر جـرایم
رخ داده شده درگذشته و عصر حاضر ،نیت و قصد عامالن آنها موضوعی بسیار مهم و
حائز اهمیت فراوانی در فقه و حقوق نه تنها ایران بلکه سایر کشورها میباشد از این رو
هدف این مقاله این است که به بررسی سوءنیت در نظام فقهی و حقوقی ایـران برـردازد
و بررسی کند که نظام حقوقی ایران و فقه امامیه که قانون ایران متاثر از آن میباشد چـه
نگاه و عملکردی نسبت به این موضوع دارد از سوی دیگر نیز با توجه به اینکه امـروزه
جرایم غیرعمدی و حتی جـرایم مطلـق و مـادی صـرف ،بخـش معظمـی از قـوانین و
مقررات کیفری را به خود اختصاص دادهاند و در نتیجه به سبب نقـش مهمـی کـه ایـن
مفهوم دارد شناخت دقیق آنها و مشخص کردن دامنه و حدود و نیز تمییز ایـن جـرایم
از جرایم عمدی ،بـیش از یـیش ضـروری و الزم اسـت در اینجـا ضـرورت و اهمیـت
بررسی این مقاله نمود ییدا میکند.

 -1پیشینه تحقیق
حمید شاهچراغ ( )1391مقالهای تحـت عنـوان "بررسـی تطبیقـی مسـيولیت مطلـق
کیفری در حقوق ایران با نگرشی بر نظام حقوقی کامن ال" نگاشته است .در ایـن مقالـه
آمده است :ظهـور انقـالب صـنعتی در سـدهی نـوزدهم مـیالدی ،گذشـته از تحـوالت
اقتصادی جوامع ییشرفته ،تغییر و یا اصالح برخی نهادها و مفـاهیم رایـك کیفـری را بـه
همراه داشت.
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مفاضی( )1340مقالهای تحت عنـوان "مسـيولیت کیفـری قتـل در حالـت مسـتی"،
نگاشته است .این مقاله به تصریح نگارنده در حقیقت بر مبنـای مقالـهای تحـت همـین
عنوان که در مجلهی حقوقی کمبریك به چاپ رسیده است نگارش شده است.
نبی خدا کرمی ( )1377در یایاننامه کارشناسی ارشد ،تحت عنوان« :بررسـی عنصـر
روانی جرم قتل در حقوق ایـران و مطالعـه تطبیقـی آن در حقـوق مصـر و آمریکـا» بـه
بررسی "عنصر روانی" به عنوان یکی از عناصر تشکیلدهنده جرم یرداختـه کـه در بـین
صاحبنظران حقوقی در دو معنای وسیع و محدود بکار میرود .عنصـر روانـی و جـرائم
عمدی در معنای محدود شامل اراده ارتکاب و قصد مجرمانـه ،و در جـرائم غیرعمـدی
شامل اراده ارتکاب و خطای کیفری است ،و لیکن عنصر روانی در معنای وسیع عـالوه
بر معنای محدود شامل شرایط مسيولیت کیفری نیز میباشد .ایـن یـهوهش بـه صـورت
کلی موضوع عنصر روانی جرم را در یکی از انـواع جنایـات یعنـی قتـل و بـه صـورت
تطبیقی مورد توجه قرار داده است؛ بر این اساس حوزه بررسـی تطبیقـی نظـم حقـوقی
کامن ال را در برنمیگیرد.
محمد علی بابایی ( )1375در یایاننامه کارشناسـی ارشـد تحـت عنـوان« :اشـتباه در
شخص مجنی علیه جرم قتل و تاثیر آن بر مسيولیت کیفـری» ،معتقـد اسـت کـه اشـتباه
ممکن است حکمی باشد یا موضوعی .در مورد اشتباه حکمی ،فرض ((مسـموع نبـودن
ادعای اشتباه)) حاکم است ،ولی اشتباه موضوعی به لحاظ این که عنصر روانـی جـرم را
زایل میسازد ،رافع مسيولیت و یـا تغییردهنـده عنـوان مجرمانـه و در نتیجـه مسـيولیت
کیفری است .در یهوهش حاضر ،عالوه بر یرداختن به موضوع اشتباه در شخص مجنـی
علیه جرم ،بح ی تحت عنوان جرم انتقال یافته که در حقوق انگلستان به نحو گستردهای
بررسی شده است.

 -2تحلیل پیشینه تحقیق و نوآوری مقاله
با بررسی ییشینههای تحقیق میتوان بیان داشت که عمده این یهوهشها حول محور
سوءنیت در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها میباشند و کمتـر موضـوع
سوءنیت را از بعد داخلی و نظام مبتنی بر فقه و حقوق ایران را مد نظر قـرار دادهانـد .از
سوی دیگر نیز هیچکدام از این ییشـینههـا بـه بررسـی موضـوع اصـلی یعنـی بررسـی
سوءنیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران نررداختهاند لـذا در خصـوص موضـوع
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یهوهش مطالعات زیادی صورت نگرفته بلکه عمده تحقیقات انجام گرفته حـول محـور
قتل ،دالیل شکلگیری آنها ،اصول و صالحیتهای رسیدگی به جـرایم ،نظـام حقـوقی
کیفری و بررسی جرایم در این نظامها میباشند .اما یهوهش مذکور تـالش دارد تـا ایـن
موضوع را به صورت علمی و آکادمیک مورد مطالعه قرار دهد.

 -3مفهوم حقوقی سوءنیت
هر چند قانونگذار در مواد قانونی ،تعریف مشخصی از سوءنیت بیـان نکـرده اسـت
ولی در مواد متعددی و البته با تعـابیر مختلفـی همچـون «عمـد ،قصـد ،سـوءنیت عـام،
سوءنیت خاص ،اراده و خواستن» از آن نام برده اسـت .در تعریـف سـاده ،سـوءنیت را
می توان اینگونه بیان داشت؛ فعل یا ترک فعلـی کـه دو ویهگـی را در خـود جـای دارد:
نخست این که مخالف با اوامر و نص قانون باشد و دیگر این که با علم و آگاهی کامـل
شخص مرتکب انجام شود .به طور م ال ،چنان چه مرتکب بداند مـالی را کـه تحصـیل
کرده و یا به وی داده شده است از راه سرقت به دست آمده و بـا وجـود علـم بـه ایـن
موضوع ،آن را قبول کند ،میتوان گفت مرتکب با سوءنیت اقدام به ارتکاب جـرم شـده
است( .اردبیلی )233 :1392 ،در یک تعریف کلی ،سوءنیت به عام و خاص تقسیم شده
است .سوءنیت عام عبارت از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است و سوءنیت خـاص،
اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یـا شـخص مترـرر از جـرم اسـت .در برخـی از
جرائم عالوه بر سوءنیت عام فرد باید دارای سوءنیت خاص نیز داشـته باشـد تـا جـرم
محقق شود م ل جـرم اشـاعه اکا یـب کـه عمـد بایـد مقـرون بـه قصـد اضـرار باشـد
(گلدوزیان1389 ،؛  .)184عنصر روانی (سوءنیت) یکی از عناصر تشـکیل دهنـده جـرم
است که در بین صاحبنظران حقوقی در دو معنای وسیع و محدود به کار میرود .عنصر
روانی جرائم عمدی در معنای محدود شامل ،جرائم اختیاری یا جرائمی که مجرم عامـل
مورد مالحظه است و در جرائم غیرعمـدی شـامل جـرائم اختیـاری و جـرائم ناشـی از
سهل انگاری است ،ولیکن عنصر روانی در معنای وسیع عالوه بر معنای محـدود شـامل
مسيولیت کیفری نیز میباشد( .خداکرمی)44 ،1377 ،
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 -4مفهوم فقهی سوءنیت در عمد
ییش از این مورد اشاره قرار گرفت که رکن معنوی جرائم ،دو صـورت عمـده دارد.
یک صورت آن عمد یا قصد مجرمانه است و دیگری خطا .بر همین مبنا ،جرائم نیـز بـه
دو دسته عمدی و غیرعمدی یا خطيـی تقسـیم شـدهانـد .قصـد مجرمانـه از دو عنصـر
تشکیل می شود :علم و اراده .این دو عنصر در هر دو صورت رکن معنوی ،یعنی هـم در
قصد مجرمانه و هم در خطا وجود دارد .با وجود این ،حدود و قلمرو آنهـا در جـرائم
عمدی و خطيی متفاوت است .در جرائم عمدی ،مجرم نسبت بـه تمـامی اجـزای رکـن
مادی ،هم علم دارد و هم اراده؛ اما در حالت خطا ،علم و اراده وی فقط بخشـی از ایـن
اجزا را در برگرفته و نسبت به بقیه اجزا ،مجرم صرفاً احتمال تحقق آن را میدهـد و یـا
این که هنگام ارتکاب رفتار بایست احتمال تحقق آنهـا را مـیداد لـذا در ادامـه همـین
مبحث میتوان بیان داشت که در حقوق جزای اسالمی ،فقها به دو نوع سوءنیت عـام و
سوءنیت خاص توجه کافی مبذول داشته و معتقدند که قتل عمـد در یـک تقسـیم کلـی
ممکن است به دو صورت تحقق یذیرد ،یکـی ایـن کـه جـانی قصـد قتـل را در حـین
ارتکاب جرم داشته است و این همان قصد خاص است .دیگر اینکه جانی به فعلـی کـه
غالباً کشنده است یا با آلت قتاله مجنی علیه را از قصد مرـروب یـا مصـدوم کنـد ولـو
اینکه قصد قتل را نداشته باشد و این همان قصد عام است( .فیض)247 :1385 ،

 -5سوءنیت عام و خاص در اقسام جنایات از دیدگاه فقه اسالمی
تحقق سوءنیت عام در جنایات آن است که مجنی علیه به همان فعلـی صـدمه دیـده
باشد که از طرف جانی برای ارتکاب جرم قصد شـده اسـت ،بنـابراین مـیتـوان بیـان
داشت که سوءنیت عام به معنای قصد فعل یا ارادهی خودآگاه شخص در ارتکاب عمـل
مجرمانه میباشد( .فیض )411 :1385 ،لذا اگر جنایت به سبب و علتی غیر از آنچـه کـه
مقصود جانی بوده است حادث شده باشد جنایت عمـدی نخواهـد بـود ،اگرچـه اصـل
جنایت مستند به وی تشخیص گردد .تشخیص و احراز اینکه قتل اتفـاق افتـاده عمـدی
است یا خیر در برخی فروض با دشواری همراه میباشد .م ال در ایراد ضـرب :عمـد در
زدن سوءنیت خاص است ولی در قتل ،قاتل عالوه بر قصد ورود ضـر بـه مجنـی علیـه
باید قصدش سلب حیات از مقتول هم باشد یا در سرقت و کالهبرداری و غیـره جـرائم
متعدد دیگری که هم سوءنیت عام و خاص میتوان در آنها تصور کرد .البته کـر ایـن

98تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران وبینالملل ،سال دوازدهم ،شماره چهل و چهارم ،تابستان 1398

نکته ضروری است که برخی جرائم نیازی به سوءنیت خاص ندارنـد و سـوءنیـت عـام
مرتکب برای تحقق جرم مرتکب کافی است .به عنوان م ـال هرگونـه اقـدام بـه خـار
نمودن اشیاء خارجی ماده  561قانون مجازات اسالمی به هر نیتی که باشد جرم است .و
نکته دیگر این که قلمرو انگیزه گستردهتر از سوءنیت خاص میباشد ،گرچه برخی بـین
این دو خلط کردهاند (نوبهاری.)1385 ،

 -6سوء نیت در اقسام جنایت از منظر فقه امامیه
قصد ارتکاب جرم و تجری در میان دانشمندان علم اصـول و آثـار آنهـا از جملـه:
متقدمانی مانند شیخ انصاری در فرائد االصول و  ...و متأخرانی چون عالمه حیـدری در
اصول استنباط مطرح بوده است .اک ر دانشمندان علم اصول بر این عقیـدهانـد کـه کیفـر
دایر مدار جرم است و مادامی که قصد ارتکاب جرم از مرحله اندیشه بـه مرحلـه عمـل
نرسیده مجازاتی به آن تعلق نمیگیرد .ولـی برخـی از آنهـا ماننـد آخونـد خراسـانی و
عالمه حیدری می گویند شخص متجری باید عقاب شود ،ایـن مسـأله در میـان علمـای
اخالق نیز تحت عنوان نیت بر انجام معصیت مطرح اسـت .از جملـه در کتـب اخالقـی
چون معرا السعاده مال احمد نراقی و کتب روایی مانند بحـاراالنوار عالمـه مجلسـی و
وسائل الشیعه حر عاملی و  ...بیان شده است و بر این عقیدهانـد کـه در قیامـت اعمـال
انسانها با توجه به نیاتشان تجسم ییدا میکنند( .قبادیور)5 :1390،
حال به کر م ال در این رابطه مییردازیم و نظر برخی فقهای امامیه را در این مـورد
کر میکنیم .جانی با قصد قتل مجنی علیه وی را از بلندی یرتاب میکنـد .در صـورتی
که یس از یرتاب و قبل از اصابت به زمین مجنی علیه در اثر خوف و هراس بمیـرد آیـا
جنایت را میتوان غیرعمدی دانست ،به این جهت که آنچه که تحقق ییـدا کـرده اسـت
مقصــود قاتــل نبــوده و وی آن را قصــد نکــرده اسـت؟ آیــت ا ...خــویی در ایــن بــاره
میفرمایند« :هر گاه شخصی دیگری را از باالی بلندی به قصد قتل یا بـه صـورت نوعـاً
کشنده به یایین بیندازد و شخص یرتاب شده قبل از آنکه به زمین برسد به دلیـل تـرس
بمیرد ،نسبت به شخص مرتکب قصاص وجود خواهد داشـت» ( خـویی ،بـی تـا)10:؛
زیرا اختالف در خصوصیات فعـل نمـیتوانـد در انحـراف قصـد جنایـت مـ ثر باشـد.
همچنین نظر شهید ثانی در این مورد این است که «از این جهت که فعل ارتکـابی غالبـاً
کشنده است جنایت را عمدی دانسته و گفتهاند مانند آن است که شخصی مجنـی علیـه
را از ارتفاعی که نوعاً کشنده است فرو افکند و به مانعی برخورد کرده بمیرد ،زیرا سببی
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که بدان قصد نشده و موجب مرگ شده است امری زائد بـر اثـر فعـل غالبـاً کشـندهای
است که جانی با قصد مرتکب گردید» (رضانیا و آبادی زاده.)24 :1396 ،
اما محقق حلی در این باره نظر مخالفی را ارائه کرده است« :آنچه متـیقن در ثبـوت
قصاص میباشد حاصل نیامده و این مانند آن است که جانی مقتول را از بلندی بـه زیـر
افکند و بر زمین نرسیده دیگری وی را با سالح به قتـل برسـان (محقـق حلـی:1403 ،
 ،195موسوی خمینی.)198 :
امام خمینی در تحریر الوسیله میفرمایند« :در مواردی که جانی سبب معینی را قصـد
کند لکن جنایت به علت دیگری واقع شود چنان که عامـل و سـبب جنایـت داخـل در
قصد سبب معین باشد جنایت عمدی خواهد بود زیرا آنچه موجی جنایـت شـده اسـت
امری منفک از سبب مقصود جانی نبوده و در واقع دشمن قصد سبب معین بـدان قصـد
شده است ،از این رو اگر مجنی علیه را به قصد غرق کردن در آب به دریا افکند و قبـل
از رسیدن به آب کوسه وی را در هوا بکشد قتل عمدی است( ».خمینی)513 ،
با توضیحات ارائه شده باید گفت بـا اسـتناد بـه مـواد بـه مـواد  206و  271قـانون
مجازات اسالمی که مبتنی بر یذیرش آراء مشهور فقهای امامیه میباشد اگر جـانی قصـد
قتل دیگری را به وسیله خاصی نماید اما جنایت به طریق دیگری اتفاق افتد ،بـه جهـت
وجود قصد فعل واقع شده بر مجنـی علیـه قتـل عمـدی اسـت و موجـب قصـاص .در
خصوص قصد صریح بیان این مسأله مهم است که گاه جانی با وجود قصد ابتـدایی بـر
عزم خویش جزم داشته و با انجام فعلی که عادتاً منتهی به جنایت میگردد مجنـی علیـه
را هدف قرار میدهد ،مانند آنکه با استفاده از سالح در هالکت وی مباشرت نمایـد امـا
در مواردی به رغم وجود قصد ابتدایی بر قتل به انجا فعلی دست میزند کـه هـر چنـد
عادتاً نتیجه مرگ را به دنبال ندارد اما وی با ارتکاب آن فعل به وقـوع جنایـت امیـدوار
است .م الً مجنی علیه را به قصد قتل نزد حیوان درندهای که خوی وحشیگری خـود را
از دست داده ،انداخته و در حالی که امیـد و آرزوی مـرگ او را دارد در اثـر حملـه آن
حیوان کشته شود( .خمینی )512 ،در اینجا چون آنچه اتفاق افتاده است مقصود و مـورد
نظر جانی بوده و وی بر آن عمد داشته قتل عمدی اتفاق افتاده اسـت .فقهـای امامیـه در
مورد ارتکاب قتل عمدی در مواردی که آلت قتاله غالبـاً کشـنده باشـد و یـا نسـبت بـه
مقتول کشنده باشد اتفاق نظر دارند ،اما در دو مورد بین آنها اخـتالف نظـر اسـت .اول
زمانی است که شخص قید قتل کرده اما آلتی که استفاده میکند غیرقتاله است و یا اینکه
نادراً قتاله است .در این مورد به نظر میرسد که قتـل عمـدی محقـق شـده زیـرا قصـد
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صریح بر تحقق قتل وجود دارد .اما مورد دیگر زمانی است که شخص قصد قتل نـدارد
اما قصد فعل با آالت غیرقتاله کرده و شخص کشته میشود .سوال اینجاست که آیا قتـل
واقع شده را باید عمدی تلقی نماییم یا خیر؟ «به نظر میرسد اگر چه قصـد فعـل خـود
یک نوع تعدی نسبت به مقتول است اماچون قاتـل یـیشبینـی قتـل را حتمـاً یـا امکانـاً
نمیکرده است لذا فاقد هرگونه قصد قتل اعم از صریح و ضمنی میباشد ،بنابراین بهتـر
است قتل را شبه عمد بدانیم» ( .اکری)149 :1377 ،

 -7سوءنیت در اقسام جنایت از دیدگاه فقه اهل سنت
حال میخواهیم نگاهی اجمالی با بررسی نظریات فقهـای اهـل سـنت در خصـوص
انواع قصد داشته باشیم« .مالک در جرائم قتل ،جرح و ضرب عمدی به قصد عام یعنـی
قصد دشمنی اکتفا میکند و در قتل عمد قصد گرفتن جان مجنی علیه توسـط مجـرم را
شرط نمیداند لذا در نزد مالک مجرمی که با قصد دشمنی به شخصی سـیلی یـا مشـت
بزند و عمل او به مرگ آن شخص منجر شود قاتل عمد محسوب میشود .همچنین اگر
سنگ یا شاخه کوچکی را به طرف شخصی یرتاب کند یا بـا عصـا آهسـته بـه او بزنـد
اگرچه ضربات یی در یی نباشد در صورتی که این اعمال را با قصد دشمنی انجام دهـد
و به مرگ او منجر شود قاتل عمدی محسوب میگردد .همچنین کسی که شخصی را بـا
قصد دشمنی تکان دهد یا یایش را بگیرد و آن شخص بیفتد و افتـادن او بـه مـرگ وی
منجر شود قاتل عمدی محسوب میشود در هیچ یک از حاالت قتّاله بودن وسایل و یـا
قصد گرفتن جان مجنی علیه توسط مجرم شرط نیست( .خطاب ،بی تا« )240 :کسی کـه
با قصد دشمنی به شخصی سیلی بزند و چشم وی را کور کند یا بیناییش را از بین ببـرد
مسيول آن خواهد بود هر چند نتیجه فعل را قصد نکرده یا انتظـار آن را نداشـته باشـد».
(خطاب ،بی تا )249-246 :این نظریـه ريی فقهـا مـذهب ابوحنیفـه و ريی مرجـوع در
مذهب احمد است .این فقها بین قصد در قتل عمد و قصد در غیر آن از جرائم بر علیـه
جان یا کمتر از آن فرق میگذارند در قتل عمد شرط میکنند که مجرم هم فعـل کشـنده
و هم گرفتن جان مجنی علیه را قصد کند ،یس اگر این دو قصد موجود باشد قتل عمـد
و اگر تنها قصد اول موجود باشد فعل قتل شبه عمد است (در غیر قتل عمد تنهـا قصـد
عام یا قصد عصیان یعنی قصد انجام فعل با علم به ممنوع بودن آن را شـرط مـیداننـد،
یس اگر این قصد موجود باشد مجرم مسيول نتایك فعل خود می باشد ،اعم از آنکه تمام
آن را قصد کرده یا نکرده باشد بدون فرق بین اینکه آن نتایك ،نتایك نزدیکـی باشـد کـه
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زیاد اتفاق میافتد یا نتایك بعیدی باشد .یس هر کس شخصی را تنها به قصـد زدن بزنـد
و این زدن به مرگ او منجر شود مسيول جرم قتل شبه عمد است و نـه ضـرب»( .البـی
البرکات  ،)410 :1405 ،صاحبان این نظریه در جهتی با مالک موافق و در جهت دیگـر
مخالفند .جهت موافقت با وی در جرم کمتر از قتل است ،زیـرا مجـرم را جهـت قصـد
احتمالی او مورد م اخذه قرار میدهند و او را مسيول نتایك فعلی که قصـد کـرده اسـت
می دانند ،گرچه این نتایك را قصد نکرده یا انتظار حصول آن را نداشته باشد ،اما در قتـل
عمد با او مخالفند زیرا در قتل عمد به م اخذه مجرم بـه جهـت قصـد احتمـالی اعتقـاد
نداشته برای محسوب نمودن شخص به عنوان قصد قتل عمد قصد گرفتن جـان مقتـول
را شرط میکند .علت این اختالف این است که فقهای دیگر قتل را بـه سـه نـوع عمـد،
شبه عمد ،خطای محض تقسیم میکنند .یس اگر مجرم فعل کشنده گرفتن جـان مقتـول
را قصد نماید ،قاتل عمد است در حالی که طبق نظر مالک در هـر حالـت مجـرم قاتـل
عمدی است (عوده.)156 :1375 ،
فقهای شافعی بین جرائم عمد و غیرعمد فرق گذاشته و مجرم را در هـر دو حالـت
مسيول میدانند چنانچه مبنای تفاوت بین جرم عمد و غیرعمد را قصد مجرم مـیداننـد.
یس اگر مجرم فعل را با قصد عصیان انجام دهـد عامـد و اگـر عصـیان را قصـد نکنـد
غیرعامد است .در هر موردی که جانی هم فعل و هم گرفتن جان مجنی علیـه را قصـد
کند او را مسيول قتل عمد و در موردی که تنها فعل را قصد کند ولو فعل غالباً به مـرگ
منجر نشود او را مسيول قتل شبه عمد قرار میدهند .بنابراین در محـدودهی قتـل عمـد
برای قصد محتمل محل بح ی نیست و در این امـر طرفـداران ایـن نظریـه بـا صـاحبان
نظریه قبل اتفاق نظر دارند( .عوده.)156 :1375 ،
از نظر فقهای اسالم به طور کلی معین یا غیرمعین بودن قصد مساوی اسـت .بعرـی
از فقهاء شافعی معتقدند که اگر قتل شخص غیرمعینی را قصد کند به عنـوان قاتـل قتـل
عمدی م اخه نخواهد شد بلکه مادامی که شخصی که جرم علیه او را قصد کـرده اسـت
نامعین باشد از فعل به عنوان قتل شبه عمد م اخذه میشود .مالکیها بین قتـل مباشـر و
قتل تسبیبی فرق میگذارند و در حالت قتـل مباشـر قصـد معـین و قصـد غیـرمعین را
مساوی میدانند و قاتل را مسيول قتل عمد قرار میدهند ،اما در حالت قتل تسبیبی قاتل
را جز در صورتی که قصد شخص معینی را نموده و او هالک شود به عنوان قاتل عمـد
مسيول نمیدانند ،یس اگر شخص غیرمعین را قصد کند بـه عنـوان قاتـل عمـد مسـيول
نبوده و تنها مسيول قتل خطایی است (خطاب ،بی تـا .)240 :در حقـوق جـزای اسـالم
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قصد جازم تحت عنوان قصد مباشـر و قصـد احتمـالی تحـت عنـوان قصـد غیرمباشـر
میباشد .آنچه بیش از هر چیز بر این مطلب داللت میکند جرائم ضرب و جرح اسـت.
اگر ضرب یا جرح به قطع عرو یا از بین رفتن منفعت آن منجر شود مجـرم مسـيول آن
بوده و به جهت آن م اخذه خواهد شد و اگر ضرب و جرح به مرگ منتهی شود مجـرم
به عنوان قتل شبه عمد مسيول خواهد بود نه به عنوان ضرب و جرح ،یـس شـریعت در
جرائم ضرب و جرح نتایك فعل را بر مجرم تحمیل میکند اگرچه آن را قصد نکـرده یـا
انتظار حصول آن را نداشته باشد .معنای تحمیل این نتایك بر مجرم این است کـه مجـرم
به قصد غیرمباشر یا قصد محتمل خود م اخذه میگردد( .عوده.)153 :175 ،

 -8مبانی نظری سوءنیت در فقه اسالمی؛ ادله اعتبار قصد در حقووق
اسالم
برای ارتکاب یک عمل مجرمانه چهار مرحله وجود دارد -1 :قصد ارتکاب جرم -2
تهیه مقدمات جرم  -3شروع به جرم  -4انجام کامل جرم .قصد مجرمانه ،اراده و تمایـل
شخص به انجام عملی است که قانون آن را نهی کـرده باشـد .مرحلـه اندیشـه و قصـد
مجرمانه از جمله مواردی است که محل نقد و نظـر علمـا ،فقهـا و حقوقـدانان اسـالمی
است.
از موضوعات مسلم حقوق اسالمی ،حکم و قراوت کردن براسـاس ظــاهر اسـت.
در این نظام ،تجسس در کشف امور باطنی و انگیزههـا مطلـوب و یسـندیده نیسـت .در
حقوق اسالمی به اصل و قاعده غیر قابل مجازات بودن اندیشـه و تصـمیم مجرمانـه بـه
بهترین صورت عمل شده است .م الً دربـاره مــنافقانی کـه کفـر خـود را ینهـان و بــه
اسـالمی تـظاهر میکردند ،مانند مسـلمانان رفتـار شـده و هرگـز در جهـت کشـف مـا
فیالرمیر آنان اقدام نشده است .قرآن منبع خاص و اساسی ترین منبـع حقـوق اساسـی
جمهوری اسالمی است .حقوقی که اصول ،احکام ،مبنا ،و تـوجهش و سـیر و حـرکتش
اسالمی است باید از قرآن الهام بگیرد( .مدنی.)23 :1389 ،
قرآن کتاب آسمانی مسلمانان و معجزه جاویدان ییامبر اسـالم (ص) مهمتـرین منبـع
خاص حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران و کشورهای اسالمی به شمار می رود .این
کتاب شریف از نقاط اشتراک گروه ها و فرق اسالمیاست و از عوامل وحدت مسلمانان
به شمار میرود .بسیاری از مبانی حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران را مـیتـوان در
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آیات قرآن کریم جستجو نمود .قرآن کریم در همین زمینه میفرماید :ای رسـول چــون
مـنافقان نزد تو آمده گفتند که ما به یـقین و حـقیقت گواهی مـیدهـیم کـه تـو رسـول
خدایی (فریب نخور) خدا میداند که تو رسول اوئی و خدا گواهی میدهد کـه منافقـان
سـخن دروغ مـیگویند ،قـسمهای خود را سرر جان خویش (و باز فریب مـردم) قـرار
1
دادهاند تـا بدین وسیله راه خدا را (به روی خلق) ببندد.
با ایـن کـه قـرآن صـراحتاً مـی گویـد کـه منافقـان در اظهاراتشـان صـادق نیسـتند،
معالوصف" آنـان مـانند همهی مسـلمین از حقـوق اجتمـاعی امـت اسـالمی بهـرهمنـد
میشوند و  ...اینها دلیل اسـت بـر این که اسالم به ظاهر حکم میکند و کنجکاوی بـه
بواطن و اسرار نهفته در دلها و تجسس و تفتیش عقاید را مـحکوم کــرده و کــسی را
بدان مجاز ننموده است" (فیض .)178 :1369 ،اسالم نیت را سرچشمه اعمال مـیدانـد
و در مورد یاک نمودن و یاک نگهداشتن آن سفارش بسیار نموده است ،و به طـور کلـی
ساختار وجود انسان را در رابطهی تنگاتنگ با نیـت مـیدانـد ،خداونـد در قـرآن کـریم
می فرماید :قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلَى شَاکِلَتِهِ فَرَبُّکُمْ يَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ يَهْدَى سَـبِیال :بگـو هـر کـس
طبق روش (و خلق وخوی) خود عمل میکند .منظور از شاکله ،همان نیت است (کلینی،
.)56 :1388
سنت در حقیقت گفتار و رفتار ییامبر و امامان معصوم شاخصی برای سنجش اعمـال
حکومت است و در تدوین احکام و قوانین نیز مورد توجه قرار میگیرد .بـدیهی اسـت
که افزون بر آن ،حررت محمد ،خاتم ییامبران و رسول خداسـت و از نعمـت عصـمت
برخوردار است و گفتار و کردار وی نیز ،مأخذ الزم االتبـاع تشـریع و تقنـین بـه شـمار
میآید (یروین .)82 :1391 ،بعد از بررسی سوءنیت در نگاه فقها اکنون به بررسی آن از
دیدگاه حقوق در ایران خواهیم یرداخت.

 -9جایگاه سوءنیت در میان عناصر متشکله جورم در نظوم حقووقی
ایران
فارغ از معنای ادبی و فقهی سوءنیت در نظـم حقـوقی ایـران ،ایـن واره در حقـوق
کیفری جزء خانواده عنصر روانی در جرایم عمدی مسحوب میشـود .بـه ایـن دلیـل از
 .1آیات  2و  3سورهء مـنافقون :ا ا جـائک المنافقون قالوا نشهدانک لرسول اللّه و اللّه یعلم انک لرسوله ،و اللّه
یشهد ان المنافقون لکا بون،اتخذوا ایمانهم جنه فصّدوا عن سـبیل اللّه
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عبارت «خانواده عنصر روانی» استفاده کردیم ،زیرا که ارکـان دیگـری همچـون عمـد و
قصد نیز مساوی با سوءنیت در کنار عنصر روانی استعمال میشوند .به طـور کلـی بایـد
گفت که سوءنیت در حقوق کیفری ایران به رفتارهایی اشاره دارد که قانونگذار آنهـا را
جرمانگاری کرده و به عنوان جرم شناخته است .همچنین سوءنیت یکی از انـواع عنصـر
روانی جرم محسوب می شود .آنچه از عنوان سوءنیت قابل استنباط است ،علم به انجـام
عمل خالف قانون است .از این رو باید گفت که علم و آگاهی یکی از مهمتـرین ارکـان
سوءنیت محسوب میشود.

 -10نقش علم (آگاهی) و اراده (قصد) در سوءنیت
اساساً سوءنیت متشکل از علم (آگاهی) و اراده (قصد) انجام عملی است کـه قـانون
آن را جرم محسوب می کند .آنچه مسلم است ،علم و قصد اگرچه ارتباط بسیار نزدیکی
با هم دارند ولی هم معنا نیستند .هرچند اراده جزء اصلی و بنیادین سوءنیت تلقـی شـده
است ولی بدون وجود علم نمیتوان عمـل غیـر قـانون مرتکبـی را در قالـب سـوءنیت
قلمداد کرد .از سوی دیگر ،بدون وجود اراده نیز نمیتوان جایگاه سوءنیت را به درستی
درک کرد .ارتباط اراده و علم در سوءنیت به قدری باالست که نمیتوان هیچکدام را بـر
دیگری برتری داد .چنانچه اراده در سوءنیت نباشد ،چه عاملی موجب تحقق رفتار یـس
از علم به آن یا تصمیم بر انجام آن میگردد؟ به عبارت دیگر حلقه اتصـال بـین صـرف
تصمیم به ارتکاب رفتار تا تحقق رفتار چیست؟ با طرح این یرسش ،به راحتی مـیتـوان
دریافت که عالوه بر علم و یا خواست ارتکاب یک رفتار ،عاملی دیگر نیاز است که این
تصمیم را به منصه ظهور برساند .این عامل که اراده نامیـده مـیشـود ،بـه دلیـل همـین
ماهیت هنی و روانی داخل در سوءنیت است و تا این عامل محقق نشود ،نمـیتـوان از
تحقق سوءنیت سخن گفت (اردبیلی .)235-233 :1392 ،جرائم علیه تمامیت جسمانی
اشخاص که در فقه جزایی به عنوان جنایات مورد بحث و بررسی قرار گرفتـه اسـت ،از
مهمترین جرائمی است که حق حیـات آدمـیو اصـل مصـونیت از تعـدی و تعـرض را
هــدف قــرار داده و همــواره در قــوانین جزایــی شــدیدترین واکــنش کیفــری بــرای آن
ییش بینیشده است .ایراد صدمات بدنی گاه منتهی به حـدوث مـرگ کـه سـنگینتـرین
نتیجه مجرمانه است و گاه نیز نتایك خفیفتری را بـه صـورت جنایـت بـر اطـراف کـه
موجب قطع یا نقص عرو و زایل شدن منافع آن است در یی دارد (صادقی.)24 :1389،
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س الی که در اینجا مطرح است این است که آیا بـه فـرض وجـود اراده و علـم در
ارتکاب یک جـرم ،سـوءنیت رخ داده اسـت؟ در ابتـدا بایـد گفـت کـه اساسـ ًا تمـامی
رفتارهای ارادی مرتکبین جرم در اصل رفتارهای عمدی هستند ،زیرا اراده جز با شـعور
و آگاهی و با تصور یک فعل و دستور هن بـر ارتکـاب آن توسـط اعرـاء بـه وجـود
نمی آید .با این حال باید گفت که رفتار ارادی همیشه مساوی با رفتـار مرتکـب نیسـت.
رفتار مرتکب جرم به عنوان جزء اول عنصر مـادی کـه تحقـق نیـت مجرانـه در لحظـه
ارتکاب آن الزم است ،هرچند رفتار اردای است ،اما صرف همـین رفتـار ارادی همیشـه
رفتار مجرمانه نیست و بلکه تحقق آن منوط به شرایط دیگری است .بـه طـور م ـال در
جرم عبور غیرمجاز از مرز ،رفتار مرتکب عبارت از عبور نمودن مرتکب از داخل کشور
به خار آن است .عبور کردن نیازمند راه رفتن ارادی اسـت؛ امـا آیـا اگـر شخصـی بـه
صورت ارادی از مرز خار شود ،نیت مجرمانه او محقق است؟ اگر صرف وجـود اراده
نیت مجرمانه را تشکیل دهد ،الزم است یاسخ م بت باشد .امـا یـذیرش ایـن امـر بـدین
معناست که مرتکب حتی با جهل به وجود مرز ،به عبور عمدی از مرز محکوم شود.
در جرم قتل عمدی نیز در صورتی که صـرف وجـود اراده فعـل ،کـافی در عمـدی
بودن قتل باشد ،می توان فردی را که انسانی را به گمان حیوان بودن کشته اسـت یـا بـه
انسانی به تصور مرده بودن شلیک و او را از یای در آورده است ،به قتل عمدی محکـوم
نمود .تردیدی نیست که در هیچکدام از این م الها ،سـوءنیت مجرمانـه تشـکیل نشـده
است .زیرا عالوه بر لزوم ارادی بودن رفتار ،الزم است که مرتکب به وجود مرز در م ال
اول و انسان زنده در م ال دوم ،آگاه باشد تا بتوان مجرم بودن و نیـت وی محقـق شـود
(صانعی.)370 :1382 ،
م ال دیگر اینکه ،هرچند تکان دادن دست امری ارادی اسـت ،امـا در چـاقو زدن بـه
دیگری ،عالوه بر نیاز به ارادی بودن ،علم به وجود برنده بودن چاقو و موضوع جرم که
همان انسان زنده است نیز الزم است تا سوءنیت مجرمانه مرتکب محقق گردد .به عنوان
نتیجه باید گفت که درک این مطلب که صرف ارادی بودن رفتار مساوی با عمدی بودن
آن نیست ،در گروه تفاوت بین رفتارهای ارادی با رفتـاری عمـدی اسـت .رفتـار ارادی
است که فرد با طی نمودن مقدمات فعل ارادی اعم از تصـور و تصـدیق آن را مرتکـب
گردد؛ اما رفتاری عمدی است که عالوه بر ارادی بودن ،علم مرتکب به خصوصـیات آن
و نیز موضوع جرم تعلق گیرد .از طرف دیگـر ،عنصـر مـادی جـرم عـالوه بـر رفتـار و
موضوع ،گاه شامل نتیجه مجرمانه و شـروط تحقـق جـرم نیـز خواهـد بـود کـه وجـود
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سوءنیت مجرمانه نسبت به آنها مستلزم علم یا قصـد بـه آنهـا نیـز مـیباشـد .در ایـن
حالت ،صرف ارادی بودن رفتار ،مساوی با عمدی بودن کل یدیده مجرمانه نیست .اراده
تنها به اصل رفتار تعلق میگیرد و موضوع و نتیجه را در بـر نمـیگیـرد و لـذا تشـکیل
سوءنیت مجرمانه منوط به وجود نهادی دیگری است که به ضمیمه اراده ،تمـامی واقعـه
مجرمانه را یوشش دهد.
جنایات علیه تمامیت جسمانی اگرچه به صور و کیفیات مختلفی واقع مـیشـود امـا
میتوان آنها را در دو گروه عمده جای داد:
الف ـ قتل عمدی و جنایات عمدی مادون نفس و
ب ـ قتل غیر عمد و جنایات خطایی مادون نفس

 -11سوءنیت در نظام حقوقی ایران
سوءنیت در جرائم عمدی
جرائم عمدی ،جرائمی هستند که نیاز به قصد کیفری دارند و قصـد کیفـری از اراده
(اراده رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه) و علم (علم به ارکان) تشکیل میشود .سـوءنیت،
سوءقصد ،عمد و علم در مواد مختلف قانون جزا به یک معنی که شامل قصـد مجرمانـه
بوده به کار رفته است .عمد عبارت است از هدایت اراده انسان بـه سـوی منظـوری کـه
انجام یا عدم انجام آن را قانونگذار منع کرده است بنـابراین در جـرائم عمـدی ،فعـل و
نتیجه آن مورد اراده و خواست امل است .به عبارت دیگر ،هرگاه مجرم نتیجه عملـی را
که به او نسبت داده شده ،قبالً در نظر گرفته و با توجه به نتیجه مجرمانه ،عمل را انجـام
داده باشد ،در واقع مرتکب جرم عمدی شده است (گلدوزیان .)208 ،1384 ،جـرائم در
تقسیمی دیگر ،از حیث ماهیت و طبیعت جـرم ،بـه عمـومی ،سیاسـی و نظـامی تقسـیم
شدهاند.
جرائم عمومی به جرائمی اطالق میشوند کـه مـردم قـادر بـه ارتکـاب آن باشـند و
ضمن ایراد صدمه به تمامیت جسـمانی ،معنـوی و منـافع خصوصـی اشـخاص ،ا هـان
عمومیرا مشوش سازند ،مانند قتل و سرقت (رحیمینـهاد .)43 :1378 ،جـرم سیاسـی
جرمی است که بر ضد تشکیالت و عملکرد دولت صورت گیرد ،مانند بغـی (اصـغری،
 )23 ،1380بخشی از جرائم نظامیمفهومی جدا از جـرائم عمـومی ندارنـد ،بلکـه تنهـا
شدت عمل بیشتر و رسیدگی سریعتـر در آنهـا وجـود دارد ،ولـی شـماری از جـرائم
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مختص نظامیان است ،مانند فرار از خدمت سـربازی کـه دادگـاههـای نظـامی عهـدهدار
رسیدگی به این جرائماند (نوربهاری .)263 :1385 ،در این بند به بررسـی سـوءنیت بـه
صورت تفکیکی در مصادیق این جرائم خواهیم یرداخت.

 -12جرائم علیه اشخاص
قتل
حق حیات بنیادی ترین حق انسانی است .به این معنا که تحقق سایر حقـوق انسـانی
متوقف برحق حیات است .اهمیت این حق تا بدانجاست که حتی در شرایط اضـطراری
نیز نمیتوان آن را نقض کرد.
«حق حیات در حالتهای مختلف ممکن است مورد مخاطره قرار گیـرد .یـیشبینـی
نکردن مقررات الزم در برخورد با کسانی که حق حیات دیگران را مـورد تعـرض قـرار
میدهند می تواند به نوعی نقض حیات قربانی باشد .همچنـین عـدم حمایـت دولـت از
افراد یا گروههای در معرض تهدید و یا باز نگذاشتن دست گروهها و افـراد خاصـی در
تعرض به حیات دیگران جلوهای از عدم حق حیات است( ».قاری سید فـاطمی:1388 ،
 )152حقوق ایران ،انواع مختلفی از قتل را بر مبنای «عنصر روانی» بیان کـردهانـد ،طبـق
قـول مـشهور ،انواع قتل عبارتند از:
 قتل خطاییب -قتل شبه عمد یا شبه خطا
الف -قتل عمدی
ضابطه تـشخیص قـتل عمدی عبارت است از:
الف -در صورتی که قاتل قصد کشتن مـجنی عـلیه را داشته باشد .ب -قاتل ،قصـد
ایراد صدمه بـه مـجنی عـلیه را داشته و با کار نوعاً کشنده ،به مــجنی عــلیه صـدمهای
وارد نماید که منجر به مرگش شود .ضابطه تشخیص قتـل شـبه عمـد عــبارت اســت
از:مرتکب ،قصد ایراد صدمه یـا انـجام کاری بـر مـجنی عــلیه را داشـته باشـد ولـیکن
قصد کشتن مـجنی عـلیه را نداشته و کار یا صدمه وارده نوعاً کشنده نباشد (خـداکرمی،
 .)231 :1386بنابراین در قتل عمدی ،سوءنیت عام ،عبارتست از علم به انسـان بـودن و
زنده بودن مجنی علیه و قصد (یعنی ارادهای که آگاهانه متوجـه انجـام رفتـار مشخصـی
میشود) در ارتکاب رفتاری علیه دیگری که نهایتاً به مرگ وی انجامیده است .تـا یـیش
از تصویب قانون جدید مجازات اسـالمی مصـوب سـال  ،1392قـانون سـابق مجـازات
اسالمی در مقام بیان مصادیق رکن معنوی قتل عمدی در ماده  206مقرر میداشت:
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قتل در موارد زیر قتل عمدی است:
الف -مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشـتن شـخص معـین یـا فـرد یـا افـراد
غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشـد ولـی در عمـل
سبب قتل شود .ب -مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام میدهد که نوعاً کشنده باشـد
و هر چند قصد کشتن را نداشته باشد – .مواردی که قاتـل قصـد کشـتن را نـدارد و
کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بـر اثـر بیمـاری و یـا
ییری یا ناتوانی یا کودکی و ام ال آن نوعاً کشنده باشد و قاتـل نیـز بـه آن آگـاه باشـد».
توجه به چند نکته در خصوص ماده  206ق.م.ا ضروری است:
اول -قانون مذکور به طور کامل از منابع فقهـی اسـتخرا شـده اسـت تنهـا مسـتند
قانونی تعریف و یا مصادیق رکن معنوی قتل عمدی است و بدیهی است استناد به سایر
منابع تا زمان اعتبار آن وجهه قانونی ندارد.
دوم -در مقایسه با ماده  170قانون مجازات عمومی کـه مقـرر مـیداشـت مجـازات
مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً است ناء شده باشـد بـه مراتـب
رساتر و رافع بسیاری از ابهامات است.
سوم -در همه جرائم و از جمله قتل عمدی ،رکن معنوی بایـد قبـل از انجـام عمـل
موجودیت یافته و یا حداقل این که با انجام عمل مقـارن زمـانی داشـته باشـد .در واقـع
صرف وجود ارکان مادی و معنوی برای تحقق جرم نیست بلکه تقارن زمانی آنها شرط
اساسی است.
فرض کنید شخص الف با سالح جنگی خود و سوار بر اتومبیـل بـه قصـد قتـل ب
حرکت کند ولی در مسیر به علت تنش و هیجـان بـه چـراغ قرمـز تـوجهی نکنـد و بـا
اتومبیلی که از طرف مقابل در حرکت بوده تصادف نماید و موجب قتل راننده آن شـود
اگر مقتول همان شخص ب باشد نمی توان الـف را بـه رغـم قصـد قتـل ،مرتکـب قتـل
عمدی ب محسوب نمود زیرا قصد قتل با فعل مرتکب (رانندگی) مقـارن نبـوده اسـت
(آقایی نیا.)64 :1389 ،
چهارم -هر چند ماده  206ق.م.ا ،سابق از نظر شکلی و ماهوی بـر مـاده  170ق.م.ع
برتری دارد ولی به منطوق آن ایراداتی وارد است :نخسـت اینکـه واره قتـل در قسـمت
اخیر صدر ماده (قتل در موارد زیر قتل عمدی است) اضافی است همچنان که ایـن واره
در ماده  2قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب  1361وجود نداشته اسـت .دوم
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این که مقنن در هر سه بند این ماده و درصدر آنها از واره «قاتل» استفاده کرده اسـت در
حالی که به حکایت هر سه بند هنوز قتلی واقع نشده است و لذا وارههایی از قبیل کسی
یا شخصی باید جایگزین آن میشدند .سوم ،با توجه به تصریح مقنن بر ضرورت قصـد
قتل در ب نـد الـف و فقـدان آن در سـایر بنـدها و نیـز تفـاوت بنـدهای ب و از نظـر
شخصیت مجنی علیه ،عمدی دانستن قتل در هر سـه بنـد چنـدان بـا اصـول سـازگاری
ندارد .به عبارت بهتر بندهای ب و که در آنها ،مرتکب قصد قتل ندارد در حکم قتل
عمدی هستند .و لذا مقنن میتوانست چنین قتلهایی را مستوجب قصاص بدانـد بـدون
این که هر سه بند را قتل عمدی محسوب نماید.
در قانون جدید مجازات اسالمی همچون قانون سابق تعریـف دقیقـی از قتـل ارائـه
نشده است و همچنان مالک تعریف قتل ،همان تعریف فقهـا از قتـل مـیباشـد« :و هـو
ازهاق النفس المعصومه المکافيه عمداً عدواناً» ؛ «ازهاق النفس» به معنای خار سـاختن
نفس و روح از بدن میباشد و منظور از «المعصومه» یعنی نفسی که جواز شـرعی بـرای
خار کردن آن وجود ندارد( .محقق حلی ،2 ،1379،ص )971
جرم قتل عمد از جرائم مقید است که در آن حصول نتیجه عالوه بـر قصـد فعـل و
قصد نتیجه حصول نتیجه نیز شرط است.در جرم قتل عمدی با کار نوعاً کشـنده صـرف
انجام کار نوعاً کشنده کافیست و نیازی به اثبات قصـد نتیجـه از سـوی مـدعی نیسـت.
کسی که قصد کار نوعاً کشنده را دارد به تبع آن قصد قتل نیـز دارد ،از ایـن لحـاظ ایـن
جرم ماهیتاً قتل عمد است ،زیرا که متهم در واقع هر دو قصـد را دارد .اول؛ قصـد کـار
نوعاً کشنده که باید توسط مدعی اثبات گردد .دوم؛ قصد نتیجه که برخالف قصـد قبلـی
مدعی بی نیاز از اثبات آن است ،حتی به متهم هم فرصت داده نمیشود کـه نداشـتن یـا
فقدان قصد نتیجه را اثبات نماید .به عبارت دیگر ،قصد نتیجه با اثبات و احراز قصد کار
نوعاً کشنده ،واقعیتی انکارنایذیر و غیر قابل رد است (شاکری.)135 :1394 ،
با قابل گذشت تلقی شدن جرم قتل عمد در سال  1362و عدم تعیین مجازات بـرای
جنبه عمومی جرم مزبور ،نگرانیهـایی در مـورد امکـان سوءاسـتفاده تبهکـاران از خـ
قانونی موجود ایجاد شد .ایـن نگرانـیهـا قانونگـذار را بـه تصـویب مـاده  208قـانون
مجازات اسالمی در سال  1370واداشت .تصویب ماده مزبور ،ضمن آنکه نکتهای م بـت
تلقی میشد ،ولی واجد دو ایراد اساسی بود .اول آنکه ،همـهی مـواردی را کـه قاتـل از
قصاص رهایی مییافت در برنمیگرفت؛ دوم آنکه اعمال حبس برای جنبه عمومی جرم
به تشـخیص قاضـی واگـذار شـده بـود .طبـق مـاده  612قـانون تعزیـرات کـه عنـوان
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میدارد؛ هـر کـس مرتکـب قتـل عمـد شـود و شـاکی نداشـته یـا شـاکی داشـته ولـی
از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علـت قصـاص نشـود درصـورتی کـه اقـدام وی
موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیـت جامعـه یـا بـیم تجـری مرتکـب یـا دیگـران
گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید؛ انتظار مـیرفـت کـه
قانونگذار در اصالحات سال  1375قانون مزبور ،این نقایص را برطرف کند .این انتظـار
در مورد قسمت اول برآورده شد ولی در مورد قسـمت دوم بـییاسـخ مانـد (رحمـدل،
.)79 :1385
در تحلیل نهایی سوءنیت در قتل عمد میتوان بیان داشت که قانونگذار ما تعریفی از
سوءنیت یا قصد مجرمانه یا عنصر روانی در جرم قتل عمد ارائه نـداده اسـت و تـرجیح
داده در بندهای چهارگانه ماده 290قانون مجـازات اسـالمی 1392بـه بیـان مصـادیق آن
برردازد و با تحلیل و کنکاش در آنها میتوان به ارکان عنصر روانی قتل عمد دست ییـدا
کرد که عبارتند از :اراده ،علم ،سوءنیت و در احراز عنصر معنوی یا روانـی و مسـيولیت
کیفری داشتن قاتل ،وجود همه این عوامل با هم ضرورت دارد (صادقی .)5 :1393 ،بـه
موجب بند الف ماده  290قانون مجازات اسالمی هرگاه مرتکب بـا انجـام کـاری قصـد
ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیـر معـین از یـک جمـع را داشـته
باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود ،خواه کار ارتکابی نوعاً موجب
وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود ،خواه نشود .قصد کشتن و سلب حیات از دیگری کـه
عمالً به نتیجه مورد نظر برسد ،صرفنظر از نوع وسیلهای که برای تحقق قصد خود بکـار
برده و بدون توجه به نوعاً کشنده بوده آن کار ،عمدی محسوب میشود.
رفتار کسی که عمداً کاری انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند که قصـد کشـتن
نداشته باشد ،در حکم عمدی محسوب میشود .به عبارت دیگر ،اگر عمل نوعاً کشـنده
بوده و قصد مرتکب خواه کشتن باشد خواه نباشد و در عمـل بـه قتـل بیانجامـد ،قتـل
عمدی محسوب میگردد ،چرا که ،کسی نمیتواند چنـین اقـدامات خطرنـاکی را انجـام
داده و از عواقب کار خود بگریزد .به سخنی بهتر ،چنین فردی کمتر از کسی کـه عملـی
را به قصد قتل یا ایـراد جـرح علیـه دیگـری انجـام مـیدهـد ،قابـل سـرزنش نیسـت»
(میرصادقی.)106 :1386 ،
در یاسخ به این س ال که چه رابطه ای بین آلت قتاله و فعل نوعاً کشنده وجـود دارد
و یا به سخن دیگر ،آیا هر آلـت قتالـه ای ،فعـل نوعـاً کشـنده اسـت ،برخـی معتقدنـد:
«رابطهی بین آلت قتاله و فعل نوعاً کشنده ،رابطهی عموم و خصـوص مطلـق اسـت بـه
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نحوی که آلت قتاله از مصادیق فعل نوعاً کشنده میباشد ،اما فعل نوعاً کشـنده ،منحصـر
به آلت قتاله نمیباشد و مورد دیگری نیز دارد» (شاکری .)61 :1394 ،در مقابل گروهـی
دیگر بر این عقیدهاند که فعل نوعاً کشنده منحصر به آلت قتاله نیست و آلـت قتالـه نیـز
لزوماً از مصادیق فعل کشنده نیست ،زیرا که ،فعل نوعـاً کشـنده بـه خصوصـیت عمـل
توجه دارد و توجهی به ماهیت و آلت قتاله ندارد (صادقی .)108 :1389 ،از بین نظـرات
فوق ،نظر گروه دوم ارجح است ،همچنان کـه از آراء مختلـف صـادره از دیـوان عـالی
کشور صحت نظر اول قابل تردید است .م الً دیـوان عـالی کشـور ،در مـواردی قتـل را
بدون این که قصد کشتن وجود داشـته باشـد ،عمـدی محسـوب نمـود .مـواردی نظیـر
فشردن گلو ،سیلی زدن به شقیقه ،با توجه به حساسـیت موضـع اصـابت ،نوعـاً کشـنده
محسوب میشود بدون آنکه مرتکب از آلت قتالهای استفاده کرده باشد.
همینطور فقها نیز م ال هایی را در خصوص عمل نوعاً کشنده ارائه نمودهاند ،بـدون
آنکه آلت به کار برده شده ،ماهیتاً قتاله باشد .از جمله ،ریسمان به گردن انداختن و فشار
دادن آن و رها نکردن آن تا زمان مرگ .بنابراین ،رابطـه بـین آلـت قتالـه و عمـل نوعـاً
کشنده عموم و خصوص من وجه است ،بدین معنی که ،برخی آلت قتاله ،نوعـاً کشـنده
است و برخی اعمال نوعاً کشنده ،آلت قتالـه اسـت .براسـاس بنـد ب مـاده  206قـانون
مجازات اسالمی (مصوب  )1370و بند  2ماده  288قانون مجازات اسالمی مصوب سال
 1392قانونگذار» قصد انجام کار نوعاً کشنده را به عنوان ضابطه قتل (جنایـت عمـدی)
در حقوق کیفری یذیرفته است.
گاهی وسیله نوع ًا کشنده نیست ،ولـی بـه جهـت ضـعف و نـاتوانی مجنـی علیـه و
خالصه به علت شخصیت مجنی ،کشنده مـیباشـد .مـ الً هرگـاه مجنـی علیـه مـریض،
ضعیف یا کودک باشد و مرتکب او را چنان مجروح و مرروب نماید که انسان سـالم و
بزرگ را نمی کشد ،ولی این ضرب یا جرح ،به طور عادی شخص مریض ،ضعیف و یـا
کودک را به قتل می رساند ،مسيول قتـل عمـد خواهـد بـود .از ایـن رو در بنـد مـاده
206قانون مجازات اسالمی آمده بود« :مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را کـه
انجام میدهد نوع ًا کشنده نیست ولی نسبت بـه طـرف براثـر بیمـاری و یـا بیمـاری یـا
ناتوانی و کودکی و ام ال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد».
بند ماده  206اقتباس از کتاب تحریرالوسـیله حرـرت امـام خمینـی (ره) شـده و
ایشان میفرماید« :اگر طرف به علت بیماری یا کودکی یا ییـری و ماننـد آنهـا ضـعیف
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باشد اما بداند که طرف ضعیف است ،قصاص در آن ثابت اسـت ».و دلیـل بـر عمـدی
بودن قتل در ما نحن فیه اوالً اجماع و ثانیاً نصوص معتبره میباشد و مرافاً به ایـن کـه
قصاص در جایی که محقق می شود که قتل عمدی باشد و در این مورد مـالک عمـد در
قتل (که عبارت است از ایجاد عملی که غالباً کشنده است) موجود میباشد .و همچنـین
اگر او را با چوبی بزند و زدن را ادامه بدهد تا بمیرد یا چند نوبت او را بزند و مرروب
تحمل زدن نداشته باشد و یا از نظر آنکه ضعیف اسـت و قـدرت تحمـل را نسـبت بـه
ضربتی که وارد میشود ،ندارد م ل آنکه ضارب قوی است و مرروب ضعیف است یـا
از نظر زمانی قدرت تحمل را ندارد ،م الً در هوای سرد یا هوای بسیار گرم او را بزند و
بمیرد در تمام این موارد قتل ،قتل عمد محسوب میشود».
در هر حال تشخیص قتاله بودن آلت اصوالً به نظر دادگاه رسـیدگیکننـده بـه جـرم
است .ولی تشخیص حساس بودن موضع امری است فنی و تشـخیص آن از صـالحیت
دادگاه خار است و باید به کارشناس ارجاع شود تشخیص علت مرگ و تعیین هویت،
سن ،جنس ،نهاد و زمان مرگ و صدور جواز دفن ،با نظارت دادرس از وظـایف عمـده
یزشکی قانونی است.
در بند ماده  290قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ،1392عمـل نوعـاً کشـنده
نیست .ولی ،زمانی که عمل نوعـ ًا غیـر کشـنده ،نسـبت بـه مجنـی علیـه ،نوعـ ًا کشـنده
محسوب شود ،به عنوان م ال ،سیلی زدن به کودک تازه متولد شده و یـا سـیلی زدن بـه
فرد کهنسال که منجر به کشته شدن آنها گردد ،قتل عمدی محسوب میشود .بنـابراین،
این بند مواردی نظیر کودکی ،ییری ،ناتوانی ،زمان ارتکاب فعل و یا حتی مکان ارتکـاب
عمل را نیز شامل میشود .به عنوان م ال ،شالق زدن در هـوای بسـیار سـرد یـا ریخـتن
بنزین روی کسی که کنار آتش نشسته است.
در این بند ،همان گونه که تبصره  2ماده فوق تصـریح نمـوده اسـت ،مرتکـب بایـد
نسبت به کشنده بودن عمل در آن شرایط توجه و آگاهی داشته باشد .مطابق این تبصره:
«در بند سوم باید آگاهی و توجه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیعلیـه یـا وضـعیت
خاص مکانی یا زمانی اثبـات شـود و در صـورت عـدم اثبـات ،جنایـت عمـدی ثابـت
نمیشود» .به عنوان م ال ،بداند که سیلی زدن به کودک تازه متولـد شـده در آن شـرایط
نوعاً کشنده محسوب می شود ،که البته ،اثبات علم وی به کشنده بـودن رفتـار بـر عهـده
شاکی است ،برخالف بند  2که ...« :عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبـات گـردد و در
صورت عدم اثبات جنایت عمدی خواهد بود ،مگر جنایت واقع شـده صـرفاً بـه علـت
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حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسـیب نیـز غالبـاً
شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجـه مرتکـب بایـد اثبـات شـود و در
صورت عدم اثبات ،جنایت عمدی ثابت نخواهد شد».
چنانچه مرتکب جرم عمدی ،قبالً عواقب و نتیجه خـاص و معـین حاصـل از عمـل
خود را ییش بینی و مورد توجه قرار داده باشد و با اراده و اختیـار و در نظـر گـرفتن آن
نتیجه خاص ،عملیات ،اجرائی جرم را بـه انجـام برسـاند ،قصـد مجرمانـه او را «قصـد
مجرمانه معین» مینامند .مانند اینکه کسی به قصد کشتن شخص معینی که هویت مجنی
علیه برایش معلوم است یا هدف قرار دادن او با سالح کمـری قصـد مجرمانـه خـود را
اجرا میکند و او را میکشد .اما در یارهای از اوقات ،شرایط و اوضاع و احوال حاکم بـر
وقوع جرم به نحو دیگری است .در این موارد با این کـه مرتکـب جـرم عمـدی قصـد
ارتکاب جرم را دارد ولی نتیجه خاص و معین حاصل از جرم ،برای او قابل یـیشبینـی
نیست و از نظر او مجهول اسـت .در ایـن صـورت قصـد مجرمانـه او «قصـد مجرمانـه
نامعین» مینامند .مانند سارقین مسلحی که در حین حمله به بانـک بـه وسـیله مـأمورین
انتظامی محاصره شده اند .برای غافلگیری و فرار از صحنه جـرم بـه طـرف عـدهای کـه
ممکن است مشتریان یا مأمورین یا کارمندان بانک باشند تیرانـدازی مـیکننـد و باعـث
کشته شدن فرد یا افراد بیگناه میشوند که قبالً بـرای سـارقین غیـر قابـل یـیشبینـی و
مجهول بوده است .همین طور در مورد شخص خرابکاری کـه بـه محاصـره مـأمورین
درآمده است ،به قصد ایجاد رعب و هـراس نـارنجکی را در میـان تـوده مـردم یرتـاب
میکند و یک یا چند نفر را میکشد.
در بند الف از ماده  206قانون مجازات اسالمی سال  1370قانونگـذار وجـود قصـد
مجرمانه معین و غیر معین را برای تحقق قتل عمدی بدین شـرح مـورد توجـه و تأکیـد
قرار داده بود« :مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یـا افـراد
غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولـی در عمـل
سبب قتل شود».
به طوری که مالحظه می شود از نظر قانون قصد مجرمانه معین و نامعین برای کشتن
دیگری موجب مس ولیت کیفری آن خواهد شد .سوم آنکه مرتکـب عملـی را بـا قصـد
خاصی انجام میدهد  ،ولی نتیجه به دستآمـده بـه مراتـب بـیش از انتظـارات اوسـت.
م لاینکه کسی فقط قصد ایراد ضرب دیگری را داشـته ،ولـی ضـربات وارده بـه جـای
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حساس اصابت نموده و او را به قتل میرساند .این موارد را نیز «،عمد متجاوز از قصـد»
نامیدهاند.
اما گاه اتفاق میافتد که شخص قصد جرم خاصی را دارد ولی نتیجه به دسـت آمـده
به مراتب بیش از انتظار اوست .برای میتوان به ضرب و جـرح عمـد منتهـی بـه فـوت
اشاره نمود .در این مورد فقط مرتکب قصد ایراد ضرب را داشته ولی در نتیجه ضـربات
حاصله ،شخص مرروب فوت مینماید .در این جرم مرتکب به هیچ وجه قصد قتـل را
نداشته است ،لیکن نتیجه حاصله برخالف انتظار وی به مراتـب بـیش از خواسـت او و
اراده مجرمانه قبلی وی میباشد .این عمد را «عمد متجـاوز از قصـد» مـینماینـد و امـا
مورد دوم ،موردی است که نتیجه به دست آمـده در همـان زمینـه توافـق بـین مباشـر و
معاون بوده ،لیکن نتیجه حاصل بیش از توافق اصلی است .م ل آنکـه شخصـی وسـایلی
جهت سارق برای انجام سـرقت عـادی تهیـه مـینمایـد ولـی سـارق مرتکـب یکـی از
سرقتهای جنائی میگردد؛ و یا آنکه شخصی دیگری را مـأمور ایـراد ضـرب مـیکنـد
لیکن ضربات وارده موجب مرگ مجنی علیه می گردد ،این مورد را مـیتـوان بـا «عمـد
متجاوز از قصد» مقایسه نمود (یروین.)1392 ،
این امر در بند  4ماده  291قانون مجازات اسالمی جدید نیز مورد توجه قرار گرفتـه
است .مطابق این بند« :هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت داشته باشد ،بدون آنکه فـرد یـا
جمع معینـی مقصـود وی باشـد ،و در عمـل نیـز جنایـت مقصـود واقـع شـود .ماننـد
بمبگذاری در اماکن عمومی» .این بند به اختالف نظراتی کـه در مـورد قصـد قتـل در
جمع غیر معین بود یایان داد و قصد قتل حتـی اگـر مقصـود جمـع معینـی نباشـد را از
مصادیق قتل عمدی مستوجب قصاص تلقی نمود.
مراد «از یک جمع» به قرینه وجود بند ت ماده  ، 290یک جمع معین است و اال اگر
مراد هر جمعی ،می بود کر نوع چهارم عمدی یعنی جنایت بنـد ت کـه بـه آن جنایـت
عمدی مطلق نیز اطالق میشود بیهوده میبود.
قانون جدید مجازات اسالمی با تغییرات قابل توجهای در قواعد قصاص همراه بوده
است .در این قانون همانند قانون سابق قتل بـه سـه شـکل عمـد ،شـبه عمـد و خطـای
محض تقسیم شده است.ولی قانون جدید عمالً در حیطهی قواعد و گسترهی انواع قتل،
نسبت به قانون سابق با تغییرات و اصالحات زیادی مواجه شده است .به نظر مـیرسـد
این تغییرات در راستای نظرات حقوقدانان کیفری به وقوع ییوسته است .ازجملهی ایـن
تغییرات میتوان به اصالحات به وجود آمده در شرایط قتل عمد اشـاره نمـود ،کـه سـه
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شرط عمل نوعاً کشنده علم به نوعاً کشنده بودن ،توجه به نوعاً کشنده بـودن بـه عنـوان
شروط الزم برای تحقق جرم قتل عمد به شمار رفته است (زارعی.)4 :1395 ،
نکته مهم دیگر در قانون جدید مجازات اسالمی در خصوص عنصر روانی جرم این
است که مطابق قانون جدید ،اگر کسی بدون این که قصد قتل داشته باشد یا اینکه عمل
او نوعاً کشنده باشد ،جراحتی را عمداً بر عرو دیگری وارد سازد که به مـرگ او منجـر
شود ،چنین قتلی گرچه شبه عمد به شمار می رود ،قاتل عالوه بر دیۀ نفس بـه قصـاص
عرو نیز محکوم می شود .همچنین در جایی که چند ضربۀ متوالی موجب قتـل دیگـری
شده ،قانون به تداخل قصاص اعرا در قصاص نفس قائل است .این در حالی است کـه
در ضربات غیرمتوالی ،جانی عالوه بر قصاص نفس به قصـاص جنایـت بـر اعرـا جـز
جنایت ماقبل آخر نیز محکوم میشود ،با آنکه مرگ فقط در اثر ضربۀ آخـر نبـوده و در
اثر مجموع ضربات بوده باشد (حاجی ده آبادی.)225 :1394 ،
برخی علل هستند که مسيولیت جزایی را رفع میکنند که عبارتند از کودکی ،جنـون
و اجبار ،خواب و بیهوشی و مستی و اکراه و اضطرار کـه نقطـه مشـترک همـه ایـنهـا،
فقدان یا اختالل در اجزای عنصر روانی مرتکب است و در صورت احـراز هـر کـدام از
علل مذکور ،مسيولیت جزایی نخواهد داشت ،ولی در قتل عمد ادعای اکـراه و اضـطرار
از سوی قاتل یذیرفتنی نیسـت و رافـع مسـيولیت کیفـری نمـیباشـد و قـانون و شـرع
همچنین اجازهای به مرتکب نداده است و اگر مرتکب قتل دیگـری شـود ،عمـل وی از
نوع قتل عمد و مستوجب قصاص خواهد بود ،انگیزه همیشه همراه با قاتل بوده و خود
را به دیگر اجزای عنصر روانی گره زده و در ارتکاب قتل اثرگذار میباشد ،در باب قتل
عمد باید گفت که انگیزه قاتل نقشی در تحقق قتل عمـدی نـدارد و بـه عبـارت دیگـر
انگیزه جزئی از رکن روانی قتل عمد محسوب نمیگردد.

 -13نتیجهگیری
با بررسی این مقاله در قالب موضوع سـوءنیت در اقسـام جنایـت در فقـه و حقـوق
ایران میتوان نتایك زیر را بر شمرد که اوال؛ نظام حقوقی ایران همچون سایر نظـامهـای
حقوق کیفری موضوع سوءنیت در جنایات را به صورت ویـهه مـورد توجـه قـرار داده
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است .این نظام حقوقی متأثر فقه اسالمی ،ضمن توجه به موضـوع سـوءنیت ،شـرایط و
آثار ویهه ای را نیز برای آن در نظر گرفته است ،ثانیا ،نظام حقوقی ایران که متاثر از فقـه
میباشد ،هیچگونه تفکیک و تمایزی بین اجزای متشکله خطا بـه عنـوان عنصـر روانـی
جرائم غیرعمدی دیده نمیشود .در قانون مجازات اسالمی در مواد مختلفی به مصادیقی
از خطا شامل بیاحتیاطی ،بیمباالتی ،عدم مهارت ،عدم رعایت مقررات مربوط به امـری
و مانند آن اشاره شده است؛ ثالثا؛ قانونگذار ما تعریفی از سوءنیت یا قصد مجرمانـه یـا
عنصر روانی در جرم قتل عمد ارائه نـداده اسـت و تـرجیح داده در بنـدهای چهارگانـه
ماده 290قانون مجازات اسالمی 1392به بیان مصادیق آن برردازد و با تحلیـل و کنکـاش
در آنها میتوان به ارکان عنصر روانی قتل عمد دست ییـدا کـرد کـه عبارتنـد از :اراده،
علم ،سوءنیت و در احراز عنصر معنوی یا روانی و مسيولیت کیفری داشتن قاتل ،وجود
همه این عوامل با هم ضرورت دارد ،رابعا؛ تحقق اسناد معنوی منـوط بـه آن اسـت کـه
مجرم در هنگام ارتکاب فعل متکی بر قدرت اختیار و اراده آزاد خویش بوده و با توجـه
به درک نتایك حاصله از آن و در حالی که قادر به امتناع از انجام جرم است مرتکب بـزه
شده باشد .بنابراین در صورت اختالل کلـی یـا جزئـی در اراده جـانی و فاقـد ادراک و
قدرت تمیز و تشخیص ،امکان اسناد معنوی منتفی بوده و مجـرم بـه مجـازات جنایـت
عمدی محکوم نمی گردد .بر این اساس ،مستی ،اکراه ،اجبـار ،صـغر سـن مـیتواننـد از
موانع انعقاد سوءنیت محسوب گردد.
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 خطاب ،خلیل ،مواهب الجلیل ،جلد  ،6الطبعه اولی (چاپ اول) ،مطبعه السـعاده ،(مذهب مالکی) بی تا.
 اکری ،حجت اله ،)1377( ،بررسی و تحلیل قتل عمـد و مجـازات آن در اسـالم،نشر م سسه فرهنگی انتشاراتی بهشت اندیشه ،چاپ اول.
 رحیمینهاد ،اسماعیل ( ،)1378آشنایی با حقوق جزا و جرمشناسی ،1 ،قم. -رحمدل ،منصور ( ،)1385جنبه عمومیقتل عمد ،حقوقی دادگستری ،شماره .54
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 رضانیا .حمید ،آبادی زاده .فریبا ( ،)1396بررسی اهمیت و جایگاه ادلهی وجـوبنفقه در فقه امامیه و اهل سنن و حقوق موضوعی ،مجله مطالعات علوم سیاسـی حقـوق
و فقه ،دوره سوم ،شماره ،2/1صص .113-102
 زارعی ،محمد ( ،)1395قتل عمد و چالشهـای آن در قـانون مجـازات اسـالمی،یایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمیواحد شاهرود ،دانشکده ادبیات و علـوم
انسانی.
 شاکری ،ابوالحسن؛ رسـتگاری ،مانـدانا ( ،)1394جـرم دعـوت بـه خودکشـی درحقوق کیفری ایران ،یهوهش حقوق کیفری ،شماره .4
 شاهچراغ .حمید ( ،)1391بررسی تطبیقی مسيولیت مطلق کیفری در حقوق ایـرانبا نگرشی بر نظام حقوقی کامن ال ،مجله حقـوقی دادگسـتری ،شـماره  ،78صـص -77
.114
 صادقی ،محمدهادی ( ،)1393جرائم علیه اشخاص (صـدمات جسـمانی) ،تهـران،میزان.
 صانعی ،یرویز ( ،)1375حقوق جزای عمومی ،انتشارات گنك دانش ،تهـران ،جلـداول.
 عوده ،عبدالقادر ،التشریع جنایی اسالمی ،مترجمان ناصر قربان نیا و  ،...چاپ اول،جلد دوم ،نشر میزان،
 فیض ،علیرضا ،)1385( ،مقارنه و تطبیق در حقوق جـزای اسـالم ،چـاپ  ،7نشـرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 قاری سید فاطمی ،سید محمد ( ،)1388حـق حیـات تحلیلـی اخالقـی و حقـوقبشری ،مجله تحقیقات حقوقی شماره  31ـ . 32
 قبادیور ،علی( ،)1390بررسی تطبیقی قصـد ارتکـاب جـرم و معصـیت در جـزایاسالمیو علم اخالق ،یایان نامـه کارشناسـی ارشـد ،دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان -
دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 گلدوزیان  ،ایر ( ،)1380بایستههای حقوق جزای عمومی ( 1ـ 2ــ  ،)3تهـران،میزان ،نشر دادگستر.
 گلدوزیان ،ایر ( ،)1389حقوق جـزای اختصاصـی ،تهـران ،انتشـارات دانشـگاهتهران.

بررسی سوء نیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران119..................................................

 البی البرکات ( ،)1405سید احمد ،الشرح الکبیر ،جلد  ،9الدیر ،بـی تـا ،ص 428و ابن قدامه ،عبداله ،المغنی ،جلد  ،9بیروت دارالفکر ،طبعه االولی.
 مدنی ،سید جالل الدین ( ،)1389حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ،تهران ،یایدار. موســوی خمینــی ،روح الــه ،تحریــر الوســیله ،جلــد  ،2نشرم سســه مطبوعــاتیاسماعیلیان ،بی تا.
 میرمحمد صادقی ،حسین ( ،)1386حقوق جزای بینالمللی ،تهران ،میزان. محقق حلی ،ابو القاسم ( ،)1403شرایع االسالم ،جلد  ،4بیروت ،داراالضواء. محقق حلی ،نجم الدین جعفر بن حسن ( ،)1379شرایع االسـالم ،نشـر اسـتقالل،تهران ،ینجم ،2 ،ص « .971خار کردن جان و روح انسان همتا که مـورد حمایـت
شرع است از روی عمد و ستم (عدوان)».
 مغاضی .محمدرضا ( ،)1340کانون وکال  ،1340شماره .78 نوبهاری ،رضا ( ،)1385حقوق جزای عمومی /تهران ،دادآفرین ،چاپ ،9 -نوربهاری ،رضا ( ،)1378زمینه حقوق جزای عمومی ،تهران ،انتشارات دادآفـرین.

